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صباحا ، اجتمع أعضاء المجلس العلمي لكلیة العلوم  10:00، وعلى الساعة 2019 ماي 16بتاریخ 
  :االقتصادیة وعلوم التسییر، بقاعة اجتماعات عمادة الكلیة، من أجل دراسة جدول األعمال التالي

  :جدول األعمال
 

 الوضعیة البیداغوجیة - 1
 الدراسات العلیا  - 2
 .2019المصادقة على قوام المترشحین لمنح سنة  - 3
 .ــاتمتــفرقـــ - 4

ر بجدول الذي رحب بالحضور و ذكّ  بوقلقولالھادي  األستاذ الدكتور بعد الكلمة االفتتاحیة لرئیس المجلس
ّر بالظروف الصعبة  ضيبلقاسم ما الدكتور األستاذعمید الكلیة  أحیلت الكلمة  للسید، األعمال  الذي ذك

ب الطلبة المرتبط بالحراك الشعبي و الذي ضراإلنتیجة  خاصة في الجانب البیداغوجي التي تعیشھا الكلیة
من أجل استكمال تنفیذ و الذي یستدعي التعامل معھ بحكمة و ھدوء مازال متواصال منذ نھایة شھر فیفري 

 .بالدرجة األولى حفاظا على مصلحة الطلبة البرنامج الدراسي 
  :الوضعیة البیداغوجیة: أوال

طالب  4000دخال بیانات عوان إداریین، خاصة فیما تعلق بإتم تثمین عمل الطاقم االداري من أساتذة وأ
  . PROGRESإلى القاعدة البیانیة لـ 

أما فیما یخص إضراب الطلبة المرتبط بالحراك الشعبي الذي تعرفھ البالد منذ نھایة شھر فیفري الماضي، 
فقد تم عقد نھایة األسبوع الماضي اللجان البیداغوجیة لمختلف المستویات الدراسیة، وذلك من أجل 

ة نلك األسابیع التي أتت الوقوف على آخر التطورات والمستجدات، بعد االحتقان الذي عرفتھ الكلیة، خاص
بعد العطلة الربیعیة المطولة، والشيء المالحظ ھو بدایة الدراسة من جدید بحضور الطلبة واألساتذة في 

  .التي تعرف حضورا محتشما للطلبة جمیع المستویات ماعدا السنة األولى
 09اریخ تم اقتراح تلبدایة امتحانات السداسیات الزوجیة، كما  2019جوان  22كما تم اقتراح تاریخ 

  .مناقشات مذكرات الماستر كتاریخ لمباشرة 2019جوان 
  
  
  

 محضر اجتماع المجلس العلمي
16/05/2019لجلسة یـــوم   

 
 



 

  
مناقشات رسالة الدكتوراه و التأھیل الجامعي، التسجیل في :  (الدراسات العلیا : ثانیا

  ):الدكتوراه

  :المالیةعلوم القسم . أ
  
وتمت الموافقة على   ھاجر برھوم: للدكتورة  على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي . 1

  :اآلتیة أسماؤھمتعین الخبراء  
 .جنینة عمر                                      جامعة عنابة. د.أ - 1
 .جامعة عنابة                                ھوام جمعة      . د.أ  - 2
 .بن عمارة منصور                             جامعة سكیكدة. د.أ - 3

 
  :العلوم االقتصادیةقسم . ب
  
قصد ، السیما ما تعلق األمر بالمقال لونیسي لطیفة: المجلس على ملف التأھیل الجامعي للدكتورة تحفظ. 2

العدد ، الصادرة عن جامعة مستغانم االستراتیجیة والتنمیة: نسختھ الورقیة بمجلةالمنشور في التأھیل ،و
مشكلة : االستمراریة بین بعدي االقتصاد و البیئة: ، والموسوم بـ2018دیسمبر  08الخاص المجلد 
  .الحلقة المفرغة

 .حیث تم اقتراح تعیین لجنة مصغرة لدراسة حیثیات الملف 
  
  

  :قسم علوم التسییر. جـ 
  
  

وتمت الموافقة على  مباركي صفاء : ة للدكتور على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي . 3

  :اآلتیة أسماؤھمتعین أعضاء المناقشة 

 .بوقلقول الھادي                              جامعة عنابة. د.أ - 1
 .جامعة عنابة                            حولي دمحم       . د  - 2
 .بعلي حمزة                                    جامعة قالمة. د - 3

  
وتمت الموافقة  وارث عبد الرحمن بل:  تورللدك على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي . 4

  :اآلتیة أسماؤھمعلى تعین أعضاء المناقشة 

 .شایب فاطمة الزھرة                              جامعة عنابة. د - 1
 .جامعة عنابة                                تباني رزیقة       . د  - 2
 .باتنةجامعة        تجاني وافیة                                . د - 3

  
 
  
  
  



 

  بلعید دمحم مولود:  للدكتور على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي . 5

  :اآلتیة أسماؤھموتمت الموافقة على تعین أعضاء المناقشة    

 .نصیب رجم                                   جامعة عنابة. د.أ - 1
 .جامعة عنابة                            حمدوش وفاء       . د  - 2
 .عماني لمیاء                                     جامعة ورقلة. د - 3

  
 .2019المصادقة على قوام المترشحین لمنح سنة : ثالثا

  
  .لجمیع األقسام، باإلضافة إلى قوائم األعوان اإلداریین 2019من منح سنة  تم المصادقة على قوائم المستفیدین

  
  متفرقات: رابعا

  :تقدیم مطبوعة بیداغوجیة. 1
  

:    بعنوان غفوري لیلى :  ء  للمطبوعة البیداغوجیة للدكتورةوافق المجلس العلمي على تعیین خبرا. 1.1
   " الھندسة المالیة" 

 
" : بعنوان دالل فیصل : وافق المجلس العلمي على تعیین خبراء  للمطبوعة البیداغوجیة للدكتور . 2.1

   " تسییر المؤسسة
 

" : بعنوان بومود إیمان :  ةوافق المجلس العلمي على تعیین خبراء  للمطبوعة البیداغوجیة للدكتور  3.1
   " قیاس األداء

 
: بعنوان خریسي فریدة :  ةء  للمطبوعة البیداغوجیة للدكتوروافق المجلس العلمي على تعیین خبرا  4.1

 "Le progiciel SPSS  "   
 

: بعنوان آیت بارة مریم :  ةوافق المجلس العلمي على تعیین خبراء  للمطبوعة البیداغوجیة للدكتور  5.1
  " االستراتیجیة المالیة وحوكمة البنوك" 
  

  :بعنوان لرباع الھادي :  ء  للمطبوعة البیداغوجیة للدكتوروافق المجلس العلمي على تعیین خبرا 6.1
  " نظریة اتخاذ القرار" 

  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة              بوریش ھشام                    . د.أ - 1
 .جامعة عنابة                               بن معزو زكریاء. د - 2
 .جامعة سكیكدة                                   سوداني أحالم. د - 3

 
  :بخصوص مطبوعة تحمل عنوانصالحي یزید  :المجلس على الطلب المقدم من طرف الدكتورتحفظ  7.1
  .مواسم 03شرط تدریس المادة لمدة  لعدم استیفاء ،"التدقیق البنكي" 
  

فتني : لمطبوعة البیداغوجیة للدكتورة المتعلقة با تقاریر الخبرة االیجابیةوافق المجلس العلمي على  8.1
  "محاضرات في االقتصاد النقدي واألسواق المالیة " : بعنوان مایا

  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم



 

 .جامعة عنابة                         بن ثابت علي          . د.أ - 4
 .عة عنابةصالحي عبد القادر                           جام. د. أ - 5
 .بضیاف عبد المالك                             جامعة قالمة. د - 6

 
خوالد : المتعلقة بالمطبوعة البیداغوجیة للدكتور تقاریر الخبرة االیجابیةوافق المجلس العلمي على  9.1

  " محاضرات في قانون النقد والقرض" : بعنوان أبوبكر
  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم

 .جامعة عنابة                  صالحي عبد القادر          . د.أ - 1
 .بارة سھیلة                                      جامعة عنابة. د  - 2
 .شرقرق سمیر                                   جامعة سكیكدة. د - 3

 
 

: المتعلقة بالمطبوعة البیداغوجیة للدكتورة تقاریر الخبرة االیجابیةوافق المجلس العلمي على  10.1
  " محاضرات في المقاوالتیة" : بعنوان عویسي وردة 

  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة                    بلخضر مسعودة          . د - 1
 .قصابي الیاس                                جامعة عنابة. د  - 2
 .جامعة سوق أھراس                               رحالیة بالل    . د - 3

  
عفیف : المتعلقة بالمطبوعة البیداغوجیة للدكتورة تقاریر الخبرة االیجابیةوافق المجلس العلمي على  11.1
  . " اقتصادیات الطاقة" : بعنوان ھناء 

  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة                    زغیب شھرزاد         . د.أ - 1
 .لرباع الھادي                                جامعة عنابة. د  - 2
 .قصاص شریفة                              جامعة سكیكدة. د - 3
  

المتعلق بالمطبوعة  التقریر االیجابي للجنة العلمیة لقسم التسییر ووافق المجلس العلمي على  12.1
محاضرات ودروس في إدارة مصادر تمویل " : بعنوان مقحوت مسعودة : لدكتورةالبیداغوجیة ل

  . " المؤسسة االقتصادیة
  
  
  :تعدیل عنوان األطروحة. 2
  

  .شوادر مروة: وافق المجلس على طلب تعدیل عنوان أطروحة الدكتوراه للطالبة 
  : العنوان القدیم

دراسة عینة من مؤسسات  -  "التنمیة المستدامةتفعیل دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نحو تحقیق " 
  -الشرق الجزائري

  : العنوان الجدید
دراسة عینة من مؤسسات الشرق  - "دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة المستدامة" 

  -الجزائري
  
  



  :نشاطات علمیة. 3
دیثة وسبل تطبیقھا في منظمات توجھات اإلدارة الح" : وافق المجلس على اقتراح ملتقى دولي بعنوان

  .2020، على أن ینعقد في شھر مارس د حمانة كمال.أ تحت إشراف، "األعمال
  
  :الترقیة. 4

  .أستاذ بحثإلى رتبة  بلخضر مسعودة. د :  وافق المجلس على طلب ترقیة
  
  
  

 سا12:00 : على الساعةمن طرف رئیس المجلس بتاریخھ رفعت الجلسة و بذلك            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  


